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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на 

община Елена за 2017 г. се наложи да се направят някои промени, като включване на нови позиции 

и отпадане на други, разместване на обектите между функциите и параграфите, както и промяна в 

стойностите и източниците на финансиране. По-важните промени са следните: 

С Постановление на Министерски съвет № 247 от 07.11.2017 г. са одобрени допълнителни разходи 

по бюджета на община Елена в размер на 231 267 лв. с конкретно предназначение: 

- За авариен ремонт на водосток на ул. „Недешковци“, гр. Елена – 45 877 лв.; 

- За направа на водосток на ул. „Казаци“, гр. Елена – 185 390 лв. 

Двата обекта следва да бъдат включени в Инвестиционната програма на община Елена, съответно в 

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ и § 52-00 „Придобиване на 

дълготрайни материални активи“, във функция 02 „Отбрана и сигурност“, с източник на 

финансиране „Други“. 

С Постановление на Министерски съвет № 260 от 24.11.2017 г. са одобрени допълнителни разходи 

по бюджета на община Елена в размер на 200 000 лв. с конкретно предназначение „Ремонт на ул. 

„Пробуда“, гр. Елена. Обектът следва да бъде включен в Инвестиционната програма на община 

Елена, в § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, във функция 06 „Жилищно 

строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, с източник на 

финансиране „Други“. 

Изпълнението на трите обекта ще започне през 2018 г. 

Реализирани са икономии на обща стойност 8 лв. от следните позиции, предвидени за 

финансиране с целева субсидия за капиталови разходи: 

- „Ремонт местен път с. Илаков рът - урбанизирани територии Угорялковци - Хвърлевци“ в 

размер на 1 лв.; 

- „Ремонт път VTR1079 /ІІ - 53/ Елена - Лазарци - Мийковци, участък между ул. Майтанеци и с. 

Велковци“ в размер на 1 лв.; 

- „Компютърна конфигурация за общинска администрация - 7 бр.“ в размер на 1 лв.; 
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- „Преносим компютър за общинска администрация - 4бр.“ в размер на 3 лв. и  

- „Цифров фотоапарат“  в размер на 2 лв. 

Необходими са допълнителни средства в размер на 4 608 лв. за следните позиции, предвидени 

за финансиране с целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.: 

- „Ремонт ул. "Килъжевци" гр. Елена“ в размер на 1 767 лв., като стойността на дофинансирането 

за 2017 г. от 15 416 лв. става 17 183 лв, а на цялата позиция от 70 416 лв. става 72 183 лв.; 

- „Изготвяне проект за ОУП и екологична оценка към него“ в размер на 1 267 лв., като стойността 

на цялата позиция от 48 725 лв. става 49 992 лв.; 

- ППР (проучвателни и проектни работи) за „Детска площадка с. Майско“ в размер на 1 574 лв., 

като стойността на позицията от 3 343 лв. става 4 917 лв. 

Недостигът в размер на 4 600 лв. предлагам да бъде за сметка на позиция ППР за „Ремонт и 

реконструкция на път VTR1079 /ІІІ-662/ - Елена - Лазарци - Мийковци“, където годишната задача от 

40 000 лв, да стане 35 400 лв. Проектирането ще бъде възложено през следващата година, като при 

необходимост от повече средства, същите ще бъдат осигурени допълнително от целева субсидия за 

капиталови разходи или собствени средства в рамките на Инвестиционната програма за 2018 г. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Елена 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на 

община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в 

промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и включване на  нови, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Христо Симеонов, главен инженер 

12.12.2017 г., 17:15 ч. 


